1

Projetos de elaboração de ATLAS MUNICIPAis e melhoria do ENSINO DE GEOGRAFIA na rede de educação básica

PEZZATO, João Pedro – UEM
PASSINI, Elza Yasuko - UEM
GT: Educação Fundamental/ nº13
Agência financiadora: não contou com financiamento

A importância do estudo da localidade vem sendo reiteradamente colocada nas atuais prescrições curriculares. O estudo do espaço local, associado às questões ecológicas, ou ao “meio-ambiente”, coloca-se diretamente relacionado aos diversos “temas transversais”, ou temas sociais. Esses últimos são considerados relevantes pela organização curricular sugerida oficialmente para toda Educação Básica Nacional.
Em diversos documentos oficiais há destaque para o tema denominado “estudo da localidade”. Segundo o texto da proposta curricular de Geografia, o estudo da localidade permite a realização de trabalhos interdisciplinares: “A Geografia, ao pretender o estudo dos lugares, suas paisagens e território, tem buscado um trabalho interdisciplinar, lançando mão de outras fontes de informação” (BRASIL, 1997, p. 117).
Na prescrição programática dos conteúdos da Geografia escolar, o estudo da localidade constitui um dos objetivos do ensino do componente em questão. Entre os objetivos da Geografia explicitados para o primeiro ciclo, estão: “reconhecer, na paisagem local e no lugar em que se encontram inseridos, as diferentes manifestações da natureza e a apropriação e transformação dela pela ação de sua coletividade, de seu grupo social” (BRASIL, 1997, p. 130).
Para os que trabalham com o ensino da Geografia é praticamente consensual considerar a grande relevância do ensino metodológico da localidade no Ensino Fundamental. Contudo, o desenvolvimento de trabalhos dessa natureza tem encontrado diversos entraves. Conforme apontam especialistas que se dedicam à investigação das dificuldades de aprendizagem, tais problemas envolvem desde a dificuldade de o professor encontrar material apropriado para o desenvolvimento do estudo da localidade até a deficiência em desenvolver metodologias de ensino deste conteúdo. Ambos os problemas estão, também, relacionados às condições adversas do trabalho docente e aqueles diretamente ligados à formação dos profissionais.
No Brasil, diversos grupos vêm desenvolvendo pesquisas e trabalhos tratando do ensino da Geografia escolar (ALMEIDA & PASSINI: 1994), (ALMEIDA: 1994), (ALMEIDA, PASSINI e MARTINELLI: 1999), (OLIVEIRA & ALMEIDA: 2000), (MARTINELLI: 1998). Entre as contribuições mais significativas encontramos aquelas direcionadas à fundamentação, ao desenvolvimento e à produção de materiais didáticos. Estas propõem subsidiar práticas de ensino de Geografia. E, nesse processo, temos nos últimos anos a edição de diversos Atlas Municipais, principalmente em localidades da região sudeste e sul do país. 
A análise realizada em diversos Atlas Municipais, entre eles o de Juiz de Fora - MG (AGUIAR: 2000) e o de Santa Maria - RS (VIEIRA:2002),  mostrou um potencial significativo de socialização de conhecimentos, muitas vezes restritos ao meio acadêmico ou ao âmbito privado.
Não raramente, os Atlas são elaborados em parceria com agências de fomento a pesquisa, universidades e administração municipal. São, também, integrados a trabalhos acadêmicos de pesquisa, de formação docente e/ou de pesquisadores.  Podemos mencionar alguns bons exemplos de trabalho desenvolvidos com Atlas municipais na UNESP, campus Rio Claro-SP (ALMEIDA: 2000), e na UFMG, (LE SANN: 1995).
Os projetos de elaboração destes Atlas municipais envolveram trabalhos de iniciação científica, para alunos de graduação da instituição, pesquisas de pós-graduação, processos de formação continuada para professores da rede publica e atividades de aplicação do material para alunos das escolas estaduais da região. 
No trabalho com a Geografia do município é grande o desafio de utilizar o conhecimento baseado no senso comum, trazido pelos alunos, e chegar em um conhecimento sistematizado a respeito da realidade vivida. Essa problemática é apontada por professores e foi, também, registrada nos PCN’s.
Geralmente são escassos os materiais didáticos que subsidiam o trabalho do professor e proporcionam estudos que tratam de temáticas relacionadas à localidade. 
O estudo da Geografia da localidade, que considera a experiência vivida pelos alunos e a observação e análise de conceitos sistematizados pela Geografia, pode representar um salto de qualidade na formação do sujeito em interação no cotidiano escolar.
A leitura do espaço vivido busca criar significados, abrir um espaço em que a dúvida e o questionamento possibilitam o surgimento do interesse pelo saber. O surgimento de um espaço de comunicação possibilita o estabelecimento da articulação do conhecimento meramente empírico com o que contempla análises integradoras do particular com o universal e vice versa.
No Atlas Municipal os dados são apresentados por meio de diferentes linguagens, entre elas a do texto escrito, a de tabelas, gráficos, mapas, fotos, entre outras.  No que se refere especificamente ao ensino da Geografia escolar, consideramos fundamental o domínio das linguagens de representação empregadas no campo. Cabe ressaltar, há uma “impregnação mútua” entre diferentes linguagens e o aprendizado destas contribuem para a construção de um sistema de representação da realidade. Nas palavras de Machado, um sistema de representação é concebido como um mapeamento da realidade. (MACHADO, 1993, p. 94).
O ensino de noções de cartografia, linguagem que compreende um sistema semiótico complexo que requer o conhecimento de categorias formais específicas, merece destaque, pois, conforme o grau de domínio de seu sistema lingüístico, poderá contribuir para a interpretação dos conteúdos selecionados pela Geografia escolar (BERTIN: 1973).
Nessa perspectiva, para a efetiva promoção da aprendizagem, e garantia do sucesso escolar, faz-se necessário que o tratamento dos conteúdos das diferentes disciplinas sejam, de forma consciente, integrados ao domínio das diversas linguagens constituintes do universo comunicativo.
Os Atlas municipais abordam diferentes aspectos da localidade e, de forma geral, seguem tópicos consagrados pelos conteúdos selecionados pela Geografia escolar, como: localização geográfica; processo Histórico de ocupação; clima (variação térmica, pluviométrica); vegetação original; geologia, geomorfologia, tipos de solo; rede hidrográfica; uso do solo urbano e rural; demografia; mobilidade da população, circulação de mercadorias, entre outros.
 Nesse sentido, fica aberta a possibilidade de tratamento de diferentes conteúdos (temas, conceitos e categorias), tradicionalmente selecionados pela Geografia escolar, integrados ao conhecimento do espaço vivido pelos alunos da comunidade escolar local.
O Atlas municipal possibilita o desenvolvimento de um trabalho metodológico em que cada conjunto de conteúdos pode envolver propostas de atividades ou exercícios que promovam a investigação, a observação, a descrição, a correlação dos elementos vividos com os contemplados pelo currículo oficial. 
Assim, colocamos a importância do desenvolvimento de projetos de elaboração de Atlas municipais. Além de contribuírem com a produção de materiais didáticos destinados as escolas de Ensino Fundamental e Médio do país, tais projetos mostram-se importantes para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. Alguns já mostraram grande potencial de integração de diversos projetos de pesquisa ligados à produção de Atlas escolares.    
Considerando o potencial de integração ensino, pesquisa e extensão e a necessidade de estimular trabalhos nesse campo, apresentamos, de forma sucinta, algumas etapas de elaboração de projetos envolvendo a produção de Atlas municipais. 
Primeiramente deve ser feita a verificação dos materiais didáticos disponíveis sobre a localidade a ser tratada. Em seguida deverão ser estabelecidos os objetivos do Atlas no que diz respeito à forma e conteúdo.
Um grupo de trabalho deve ser organizado e as funções dos integrantes deverão ser distribuídas mediante a caracterização de temas e formas de apresentação.
Uma investigação bibliográfica deverá ser empreendida. Ela deverá envolver a análise de temas relacionados a produção de Atlas municipais e suas metodologias, temas relacionados ao conhecimento da região e os específicos a localidade a ser retratada.
Uma série de reuniões deverá ser programada (quinzenalmente, mensalmente, dependendo das possibilidades e necessidades do grupo) para estudo, divisão e discussão dos temas propostos.
O projeto poderá contemplar a aplicação do material em escolas para estudo e alteração do que foi elaborado em uma primeira versão. O material poderá, também, contar com o parecer de pesquisadores e professores, potenciais usuários.
Como etapa final, temos a publicação do material impresso. Esta depende da busca de recursos financeiros para a produção do produto final.
Os Atlas municipais escolares devem integrar um conjunto de materiais cartográficos que possibilitam desenvolver atividades significativas para o ensino de conceitos e conteúdos da Geografia, História e Ciências no Ensino Fundamental (Oliveira & Almeida 2000, p. 158). Assim, constituem importante recurso didático a serem utilizados para o estudo da localidade e do município e podem possibilitar o desenvolvimento metacognitivo dos alunos e o aperfeiçoamento do trabalho de professores.  
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